Kacsóta Községi Önkormányzat
5/1997.(XI.28.) KT. R e n d e l e t e
az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott, ivóvízért és a csatornamű
használatáért fizetendő díjakról1
(A 10/2011.(XII.15.), a 12/2010.(XII.15.), a 18/2009.(XI.26.), a 12/2008.(XII.17.), a
8/2006.(XII.8.) KT. Rendelettel egységes szerkezetben)
Kacsóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az árak megállapításáról szóló, többször
módosított 1990. évi LXXXVII. törvény 7. §-ában kapott felhatalmazás alapján az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg a közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő térítési díjakkal kapcsolatban az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
(1)2 A Sziget-Víz Kft által üzemeltetett önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott
a.) ivóvízért fizetendő vízdíjat a Képviselő-testület
- Lakossági fogyasztók: 645,- Ft/m3
- Közületi fogyasztók: 645- Ft/m3
b.) A csatornaszolgáltatásért fizetendő díjat
Lakossági szennyvízdíj: 273,- Ft/m3
Gazdálkodó szervezetek: 335,- Ft/m3
összegben állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított díj kiegészül a központi jogszabályban megállapított
általános forgalmi adó mértékével.
2. §
A rendelet alkalmazása szempontjából fogyasztó az ivóvíz-szolgáltatást igénybevevő ingatlan
tulajdonosa, valamint az ingatlant egyéb jogcímen használó.
3. §
Az (1) bekezdésben megállapított vízdíj a 38/1995.(IV.5.) Korm. számú rendelet 2. § (13)
bekezdés a.) és c.) pontjaiban meghatározott vízmérők alapján történő számlázás költségeit is
tartalmazza.
4. §
Átalánydíjazás3
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Kiegészítette a 12/2010.(XII.15.) KT. Rendelet, hatályos 2011. január 1. napjától
Módosította a 8/2006.(XII.8.) KT. Rendelet
Módosította a 12/2008.(XII.17.) KT. Rendelet
Módosította a 18/2009.(XI.26.) KT. Rendelet
Módosította a 12/2010.(XII.15.) KT. Rendelet, hatályos 2011. január 1. napjától
Módosította a 10/2011.(XII.15.) KT. Rendelet, hatályos 2012. január 2. napjától
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Módosította a 12/2008.(XII.17.) KT. Rendelet
2

2

A házi vízvezeték – a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható helyen
történő – rejtett meghibásodása esetén a fogyasztott víz mennyiségét a meghibásodást
megelőző 365 nap összes fogyasztásából egy napra számított átlagfogyasztás, és a
meghibásodás napjának elfogadott határnapot megelőző legutolsó leolvasás napjától eltelt
napok számának szorzataként kell megállapítani.
A lakó ingatlanok vízfogyasztásának átalány mennyiségeit e rendelet I. számú melléklete
rögzíti, mely megegyezik a 47/1999.(XII.28.) KHVM rendelet 3. számú mellékletével.4
5. §
(1) A rendelet 1998. január 1. napján lép hatályba.
(2) Abban az esetben, ha a rendelet hatályba lépése és a fogyasztás leolvasása nem esik
egybe, a számlázás alapjául szolgáló vízmennyiséget a Sziget-Víz Kft. utolsó közös
leolvasásától kell alkalmazni.
(3) A rendelet 4. §-a 2009. január 1. napján lép hatályba.
(4) A 10/2011.(XII.15.) KT. Rendelet módosításai 2012. január 1. napján lépnek hatályba.

Papp Zoltán
polgármester

Dr. Karakán Béla
jegyző
1. sz. melléklet a 6/1997.(XI.28.) KT. Rendelethez

Lakó-, üdülőingatlanok vízfogyasztásának figyelembe vehető átalánymennyiségei
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beépített ingatlanok (telkek)
udvari csappal
Épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal
mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal
mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
Épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel,
hagyományos fűtésű (fürdőhengeres) fürdőszobával
mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett egyedi, éjszakai áramfelvételes
vízmelegítővel
mint 1.8, de központi melegvízellátással, illetőleg nem korlátozott fűtésű
egyedi vízmelegítővel
házikert locsolás
az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%ának alapulvételével
gépkocsimosás (tömlővel)
állatállomány itatása számos állatonként
közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben
lakók száma szerint
a személyi tulajdonban álló - vállalkozáson kívüli - nyaralók, üdülők,
házikertek esetében az I/1-3. pontokban megállapított
átalánymennyiségek alapján évente összesen öt hónapra (májusszeptember hónapokra) kell az ivóvíz- és csatornadíjat felszámítani

Módosította a 8/2006.(XII.8.) KT. Rendelet

40 l/fő/nap
60 l/fő/nap
75 l/fő/nap
65 l/fő/nap
80 l/fő/nap
95 l/fő/nap
120 l/fő/nap
150 l/fő/nap
180 l/fő/nap
1 l/m2/nap
400 l/szgk/hó
40 l/db/nap
30 l/fő/nap
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